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 :امللخص

 :إلى محاولة التعرف إلى ةالحالي ت الدراسةهدف
بها من وجهة أليتي اآلداب و التربية للبنات  بواقع استخدام التعليم االلكتروني بك 

 :نظر الطالبات وأعضاء هيئة التدريس وذلك من خالل التعرف على
 .يس في مجال استخدام الحاسوب واالنترنتمهارات الطالبات وأعضاء هيئة التدر -أ
بكليتي اآلداب والتربية  م االلكترونييلتعلل هيئة التدريس والطالبات عضاءأ تفعيلمدى -ب

 .بهاللبنات بأ
 .م االلكترونييمعوقات استخدام الطالبات وأعضاء هيئة التدريس  للتعل-ج
بها جامعة أاب و التربية للبنات بكليتي اآلدوضع تصور مقترح لتفعيل التعليم االلكتروني ب-د

 .الملك خالد 
وقد اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي لرصد الواقع الحالي من خالل      

للطالبات وأخرى ألعضاء هيئة التدريس وبعد تطبيق االستبانه  ةموجهة تصميم استبان
متلكن ترت إلى أن الطالبات والمعالجة اإلحصائية للبيانات تم الخروج بالنتائج والتي أشا

مهارات استخدام الحاسوب  ولكنهن ال تتمكن من  استخدام االنترنت بشكل دوري وذلك لرفض 
 .األسرة توفير االنترنت بالمنزل وهذا يعد اكبر عائق أمام تفعيل الطالبات للتعليم االلكتروني

 وأنهنم الحاسوب هيئة التدريس يمتلكن مهارات استخدا أعضاء أنالنتائج  أوضحتكما 
و أن , يسهمن في تفعيل التعليم االلكتروني من خالل إعداد مقررات الكترونية للطالبات

شكل العمل بنظام التعليم التقليدي ياستمرار :معوقات استخدامهن للتعليم االلكتروني تتمثل في
ومقاومة , ةكثرة األعباء التدريسية واإلداري,التعليم االلكتروني  عائق أمام االتجاه نحو

عدم وجود حوافز مادية مجزية للعمل بنظام التعليم , الطالبات لهذا النوع من التعليم
لتفعيل  استخدام التعليم االلكتروني  امقترح اوفى النهاية قدمت الدراسة تصور . االلكتروني

 .بكليتي اآلداب والتربية بابها
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 :ةمقدم

 التعليميونهاية المطاف  الدراسيويج المسار تعد الجامعة قمة المنظومة التعليمية وتت     
للعملية التنموية للمجتمع والمؤشر  الزاويةشكل حجر وت ,ارسين بالنسبة للطالب والد النظامي

 وموطن  الثقافيمركز صناعة القرار  مؤسسات  كما تعد,الرئيس لتقدم الشعوب وازدهارها 
عداد اإلستراتيجيةتوجيهات لل  .المجتمع فيالقيادات الفاعلة والمؤثرة النخب الجامعية من  وا 

عادة النظر في مواصفات  أنظمتهاتطوير كل ذلك دفع بالدول إلى       التربوية والتعليمية , وا 
البيئة التعليمية ومحتوى المناهج الدراسية وفي أساليب التعليم والتعلم والتقويم التربوي 

متغيرات الجديدة ويؤهل لمواجهة التحديات واستراتيجيات التدريس وتطويرها بما يستجيب مع ال
قد  المجال المعلوماتين أخاصة و (هـ7241:الزهرانى .)المتواصلة في المجاالت المختلفة 

مجموعة من المفاهيم  ظهور فيتمثل ذلك  مذهال اشهد خالل السنوات القليلة الماضية تطور 
كتروني , والتعليم اإلل( اإلنترنت)تية وماالجديدة مثل تقنية المعلومات , والنافذة العالمية للمعل

,  ول االفتراضية , وبرمجيات التعليمــليم والتدريب عن بعد, والفصـوالمناهج الرقمية , والتع
 .التربوية تأثيًرا مباشًراالمنظومة  نحوها , والتي أثرت علىو . والمدارس والجامعات المفتوحة 

ب التعلم الحديثة , فهو يساعد في حل مشكلة من أهم أسالي االلكترونيويعد التعليم       
كما أصبح      ,(70:4884محسن العبادى ,)االنفجار المعرفي والطلب المتزايد على التعليم 

مة يستخدمها المعلم لتنمية مهارات طالبه وتنمية قدراتهم هموسيلة  اإللكترونيم يالتعل
إذ يقدم للمعلم من خالل اإلنترنت التحصيلية , وتنمية مهارات المعلم وقدراته المهنية , 

م ي, والتعلعده على تنمية مهاراته وقدراته مصادر عديدة وبرامج وبحوث ودراسات تسا
تغيير دور المعلم  في االلكترونيكما ساهم التعليم  , كل جيد يساعد على ذلك بش اإللكتروني

د والمنظم للخبرات من كونه المصدر الوحيد للمعلومات والمعرفة إلى دور الموجه والمرش
التعليمية والميسر لعملية التعلم والمصمم للمواقف التعليمية , وهذا التغير في األدوار يتطلب 
منا إعادة النظر في تطوير نظمنا التعليمية ومناهجنا الدراسية وبرامج إعداد المعلمين لكي 

ل للتعامل مع متطلبات تستوعب هذه المعرفة وتكنولوجياتها, واالهتمام بتأهيل معلمي المستقب
 (452: 4882محمد عطية خميس,. )توظيف هذه التكنولوجيا وتنمية وعيهم بها 

م يخاصة بالتعل عمادة إنشاءالمملكة العربية السعودية على  فيوقد حرصت الجامعات     
ابرز هذه العمادات حيث  إحدىبجامعة الملك خالد  االلكترونيم يوتعد عمادة التعل االلكتروني
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في تبني أحدث الطرق  للجامعةهـ كجزء من الجهد المتواصل  7241في العام  أسستت
 بتنفيذ العديد من العمادةو منذ ذلك الوقت قامت . العلمية في سبيل تطوير العملية التعليمية

بتجارب مختلفة في مجال استخدام التقنية في التعليم و تطوير مهارات و  تالنشاطات و مر 
لك خالد  ي بجامعة المم اإللكترونيكجزء من الخطة اإلستراتيجية للتعل الجامعة منسوبيقدرات 

. 
 :الرؤية و الحاجات األهداف التالية بناًء على د تم تحديدقو     
 .للجميع االلكترونيالتعلم  إتاحة-7
عادة استخدام أو تعديل مصادر  التطوير والمشاركةتمكين أعضاء هيئة التدريس من . -4 وا 

 .التعلم
حل مشكالت وتلبية احتياجات  فيللمساهمة  االلكترونيالتعليم  ألدوات األمثلاالستخدام -2

 .الجامعة
 ..الشراكة مع الجامعات العالمية الرائدة -2
بجامعة  االلكترونيالتعلم )المساعدة و إيجاد البيئة المناسبة لها دعم اإلبداع و الريادة و-5

 (2 ,4877الملك خالد,
 إستراتيجيةخطة  إعدادبجامعة الملك خالد على  االلكترونيم يكما حرصت عمادة التعل      
 وبريطانيا بزيارة األمريكيةحيث قام فريق من الخبراء من الواليات المتحدة   االلكترونيم يللتعل

الجامعة ومجموعة من  ليؤو بعقد العديد من اللقاءات مع مس الجامعة ,قام الفريق خاللها
للوقوف على االحتياجات الحقيقية للجامعة وتم هيئة التدريس ومجموعة من الطالب  أعضاء

م االلكتروني بشكل يوتهدف هذه الخطة إلى توظيف التعل,ناء الخطة لتلبية هذه االحتياجاتب
العملية التعليمية في الجامعة واإلسهام في حل مشكالتها مثل نقص أعضاء فعال لتطوير 

 هيئة التدريس , والتباعد المكاني الموجود بين الكليات ,كذلك نقص الكوادر في كليات البنات 
موقع عمادة ).كما تهدف الخطة أيضا إلى االرتقاء بتصنيف الجامعة بين الجامعات العالمية,

 (جامعة الملك خالدب االلكترونيالتعلم 
 اخالـد بـدءم االلكترونـي بكليـات البنـات التابعـة لجامعـة الملـك يوقد تـم تطبيـق نظـام التعلـ      

ه من هنا جـاءت فكـرة البحـث الحـالي 7228/7227للعام الدراسي  من الفصل الدراسي األول
بهــا أنــات بة للبم االلكترونــي بكليتــي اآلداب والتربيــيكمحاولــة للوقــوف علــى واقــع اســتخدام التعلــ

http://www.kku.edu.sa/Default/Default.aspx
http://elc.kku.edu.sa/
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وضـع تصـور  والطالبات وفى ضوء  النتائج  سوف يـتم  أعضاء هيئة التدريسنظر ة من وجه
 .التربية للبنات بابها جامعة الملك خالدو  اآلداب بكليتيمقترح لتفعيل  التعليم االلكتروني 

 :مشكلة البحث

التعليم عن طريق  تشير الدراسات إلى أن مستقبل الجامعات مرتبط بشكل كبير بتقنية    
ن تكون متوجهة استخدام تقنيات االتصاالت والمعلومات وتحتاج نظم ومؤسسات التعليم أل 

نحو المعرفة التقنية بصورة أكثر شموال مما عليه الحال في الوقت الحاضر بحيث تصبح ثقافة 
سة لنشر ن تتحول المدارس والكليات إلى قنوات رئيأالتقنية من عناصر المدرسة المعاصرة , و 

 (م4881: الرئيسي .) وتعزيز عصر المعلومات
م يوقد سعت جامعة الملك خالـد مـن خـالل عمـادة الـتعلم االلكترونـي إلـى تـوفير معامـل للتعلـ   

االلكترونــي وعقــد دورات تدريبيــة  للطــالب وأعضــاء هيئــة التــدريس وذلــك كجــزء مــن منظومــة 
تظـل تجربـة التعلـيم االلكترونـي بجامعـة الملـك تفعيل التعليم االلكتروني بجميع كليات الجامعة و 

نظـر الطالبـات وأعضـاء  ةخالد بحاجة إلى دراسة للتعرف على واقع التعليم االلكتروني من وجه
كليتـي اآلداب هيئة التدريس و من ثم وضع تصور مقترح لتفعيل اسـتخدام التعلـيم االلكترونـي ب

 .الحاليةبها ,و من هنا جاءت الدراسة أو التربية للبنات ب

 :التاليالسؤال  في سييتمثل التساؤل الرئي :الدراسة أسئلة
بابها من وجهة نظر التربية للبنات ما واقع استخدام التعليم االلكتروني بكليتي اآلداب و 

 الطالبات وأعضاء هيئة التدريس ؟
 :ويتفرع عن هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية

إلى تضمين التعليم  التي دعتوما الضرورات لكتروني؟ ما المقصود بالتعليم اال  .7
 ؟المختلفة الجامعاتجامعة الملك خالد و االلكتروني ب

استخدام الحاسوب   لمهارات بهابكليتي اآلداب والتربية للبنات بأ الطالباتما مدى امتالك  .4
 ؟.واالنترنت

 ؟اإللكتروني م يعلى التعل بهابكليتي اآلداب والتربية للبنات بأالطالبات   إقبالمدى  ما .2
 ؟م االلكترونييللتعل بهابكليتي اآلداب والتربية للبنات بأ عوقات استخدام الطالباتما م .2
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  تبها لمهارابكليتي اآلداب والتربية للبنات بأأعضاء هيئة التدريس  ما مدى امتالك .5
 ؟استخدام الحاسوب واالنترنت

م يلتعلل بهاللبنات بأوالتربية  اآلداب بكليتي هيئة التدريس أعضاءما مدى تفعيل  .1
 ؟ االلكتروني

م يللتعل بهابكليتي اآلداب والتربية للبنات بأمعوقات استخدام أعضاء هيئة التدريس ما  .1
  ؟ االلكتروني

ما التصور المقترح لتفعيل  التعليم االلكتروني بكليتي اآلداب و التربية للبنات بابها  .0
 جامعة الملك خالد ؟

 :إلىمحاولة التعرف  إلى ةالحالي سةدراهدف الت :دراسة ال أهداف
 الجامعاتجامعة الملك خالد و بم االلكتروني يإلى تطبيق التعل ت التي دعتالمبررا  .7

 .المختلفة
بها من وجهة نظر أالتربية للبنات  ب و اآلداب بكليتي االلكترونيواقع استخدام التعليم  .4

 :وذلك من خالل التعرف على هيئة التدريس وأعضاءالطالبات 
 .مجال استخدام الحاسوب واالنترنت فيهيئة التدريس  وأعضاءمهارات الطالبات  -7
والتربية  اآلداب بكليتي االلكترونيم لتعلل هيئة التدريس والطالبات األعضاء تفعيلمدى  -4

 .للبنات بابها
 .االلكترونيم هيئة التدريس  للتعل وأعضاءمعوقات استخدام الطالبات  -2
بها جامعة أللبنات ب التربية و اآلداب بكليتيح لتفعيل التعليم االلكتروني وضع تصور مقتر  -2

 .الملك خالد

  :إلى ةالحالي لدراسةا أهميةترجع  :دراسةال أهمية
 .االلكترونيضرورة استخدام التعليم  إلىمجال التعليم  فيتوجيه نظر العاملين  .7
هيئة  أعضاءالطالبات و  استخدام فيتشخيص جوانب الضعف  فيتسهم الدراسة الحالية  .4

 .بهاأوالتربية ب اآلداب بكليتي االلكترونيالتدريس للتعليم 
 االلكترونيللعمل على زيادة فعالية استخدام التعليم  تصور مقترحتقديم  فيتسهم الدراسة  .2

 .بهاأو التربية للبنات ب اآلداب بكليتي االلكترونيوتطوير مهارات المستخدمين للتعليم 
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 -:ة حدود الدراس
بكليتي اآلداب م االلكتروني ياقتصر البحث الحالي على دراسة واقع التعل: الحد الموضوعي
ومن ثم وضع تصور  نظر الطالبات وأعضاء هيئة التدريسة بها من وجهأوالتربية للبنات ب

بها جامعة الملك أالتربية للبنات بام التعليم االلكتروني بكليتي اآلداب و مقترح لتفعيل استخد
 .الد خ

للعام الجامعي  حث الحالي في الفصل الدراسي الثانيتم تطبيق أداة الب :الحد الزمانى
 .ه7224/7222

 .بهاأكليتي اآلداب والتربية للبنات باقتصر البحث على  :الحد المكاني
بكليتي اآلداب اقتصر البحث على عينة من طالبات وأعضاء هيئة التدريس  :الحد البشرى

 .بها جامعة الملك خالدأب والتربية للبنات

 :املصطلحات

تدعم العملية التعليمية وتحويلها من طور التلقين  التيوسيلة من الوسائل  :التعليم االلكتروني
مجال التعليم والنشر  فيوالتفاعل وتنمية المهارات حيث يقدم احدث الطرق  اإلبداعطور  إلى

 (Wales,2008)     .سرةواألالكمبيوتر واالنترنت المدارس  بواسطةوالترفيه 
 ينطويتعليم  بأنه االلكترونيالتعليم  ASTDللتدريب والتنمية  األمريكيةوتعرف الجمعية     

على وسائل الكترونية للتعليم واالتصال مثل االنترنت والحاسوب والفصول االفتراضية والرقمية 
 التفاعلييفزيون الصناعية والتل األقمارويقدم برامج سمعية وبصرية ويبث عن طريق 

 (About e- learing2007)  المضغوطة واألقراص
االتصال  آلياتطريقة للتعليم باستخدام  بأنه(Edwards&Fiitz,1997)  ويعرف      

الحديثة من حاسبات وشبكات االنترنت والوسائط المتعددة ورسوم واليات بحث ومكتبات 
استخدام التقنية بجميع  إلىيهدف  وهو دراسيفصل  في أوعن بعد  أكانالكترونية سواء 

 كبر فائدةأقل جهد و أوقت و  بأقصرالمتعلم  إلىالمعلومة  إيصال في أنواعها

 .هو شكل من أشكال التعليم عن بعد  :التعليم اإللكتروني
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االتصال الحديثة من  وسائلللتعليم باستخدام  بأنه طريقة ويمكن تعريف التعليم االلكتروني
إيصال المعلومة للمتعلم بأقصر وقت  في ئطه المتعددة  و  اإلنترنت وشبكاته و وساحاسب 

 .وأقل جهد وأكبر فائدة 

 إجراءات البحث

 :سوف تتبع اإلجراءات التالية ةالحالي دراسةلإلجابة عن تساؤالت ال
 .دراسة احلاليةت السابقة ذات الصلة مبوضوع الاستعراض الدراسا: أوال 

 :وف يتم احلديث هنا عن العناصر التاليةالتعليم االلكرتوني وس:ثانيا
 الجامعاتجامعة الملك خالد و ب االلكترونيتضمين التعليم  إلى دعت التيالضرورات  -

 .المختلفة
 :امليدانية وتطبيقهاالدراسة  أداةبناء :ثالثا
 :نتائج الدراسة امليدانية وحتليليها :رابعا

 :النظري اإلطار

 :الدراسات السابقة أوال

وجهـات نظـر الطـالب فـي التعـرف علـى  إلـىم هـدفت 4884يستنا كيلر وآخـرون ر دراسة ك .7
الطالب الـذكور ذوى الخبـرة فـي  أنالنتائج  بينتوقد . تطبيق التعليم االلكتروني بالجامعة 

الحاســب االلــى لــديهم اتجاهــات ايجابيــة نحــو التعلــيم االلكترونــي وطــالب الهندســة لــديهم 
علـوم الصـحية وال توجـد عالقـة بـين الموقـف مـن التعلـيم اتجاهات سلبية أكثر من طـالب ال

 .االلكتروني ومتغير العمر
أراء أعضـاء هيئـة التـدريس تجـاه  التعـرف علـى إلـىم هـدفت 4882دراسة مـيالن جمـالن  .4

وقــد أشــارت الدراســة إلــى دعــم أعضــاء هيئــة ,تقــديم التعلــيم االلكترونــي بجامعــة البحــرين 
اللكتروني بالجامعة لما لـه مـن أهميـة فـي تحقيـق أهـداف التدريس ألهمية وتنفيذ التعليم ا

وقد أكد األعضاء على أن ضعف الموارد التكنولوجيـة والبشـرية  وعـدم ,التعليم االلكتروني 
 .وجود دورات تدريبية وخطة واضحة من عوامل الضعف في تنفيذ التعليم االلكتروني
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اتجاهــات طــالب الســنة التعــرف علــى  إلــىم ســعت 4881شــيل تومــاس وآخــرون دراســة مي .2
ــي  ــيم االلكترون ــة الطــب نحــو التعل ــى بكلي ــى  وأشــارت, األول ــائج إل ــة الطــالب أالنت ن غالبي

ــذكور ( %  21 ) نأيمتلكــون مهــارات الحاســب والتفاعــل مــع الوســائط المتعــددة و  مــن ال
 .ال من التقليدية في التدريسديفضلون استخدام الطرق الحديثة ب

مقارنــة أثــر اســتخدام تقنيــات التعلــيم االلكترونــي فــي ب م اهتمــت4881دراســة الحســناوى .2
ــرهم العلمــي  ــة تفكي ــي تحصــيل الطلبــة وتنمي ــدريس أساســيات االلكترونيــك ف ــد بينــت ,ت وق

النتــائج تفــوق الطــالب الــذين اســتخدموا شــبكة االنترنــت فــي التحصــيل الدراســي ومقيــاس 
ى حدة وعـن الطلبـة الـذين لكل طالب عل امج الحاسةالتفكير عن الطلبة الذين استخدموا بر 

 .استخدموا عارض البيانات 
مــدى فاعليــة التعلــيم االلكترونــي فــي تعلــيم  هـــ حاولــت التعــرف علــى7241دراســة الجــرف  .5

 وضـحت النتـائج وقد أ" اللغة االنجليزية في المرحلة الجامعية في المملكة العربية السعودية
نجليزيـة قـد أسـهم فـي رفـع مسـتوى أداء استخدام التعليم االلكتروني في تعليم اللغـة اال  أن

 .الطالبات الضعيفات في الكتابة باللغة االنجليزية
متطلبــات دمــج التعلــيم االلكترونــي عــن بعــد فــي  تحديــد إلــىم ســعت 4880الصــالحدراســة  .1

ــى  نتــائج وقــد أكــدت" نظــر خبــراء المجــال ةالجامعــات الســعودية مــن وجهــ  أنالدراســة عل
السياسـات  –اإلدارة  –الخطـط ) قـوا علـى المتطلبـات الرئيسـة عينة الدراسة واف أفرادجميع 

 (.خدمات الدعم –لبات محتوى التعلم متط –مصادر بشرية  -البنية التحتية –
لتعلـــيم لالحالـــة الراهنـــة التعـــرف علـــى  إلـــىســـعت (  م4880)تشـــيتانان لـــوكيس دراســـة .1

ج عن ضـرورة وضـع أسفرت النتائو , الفرص والتحديات –االلكتروني في جامعات زمبابوي 
اسـتراتيجيات خاصــة بـالتعليم االلكترونــي وضــرورة تهيئـة بيئــة الـتعلم االلكترونــي وضــرورة 

 .تعزيز برامج التنمية المهنية ألعضاء هيئة  التدريس في مجال التعليم االلكتروني
هيئـة  أعضـاءوجهـة نظـر محاولـة التعـرف علـى  إلىهدفت : م 4882دراسة بالكى هولى  .0

النتـائج عـن  أسـفرتو , لتـدريس الرعايـة الصـحية االلكترونـيستخدام التعلـيم ا فيالتدريس 
 فـيمرونـة  إلـىقد يفيد قطـاع عـريض مـن الطـالب الـذين يحتـاجون  االلكترونيالتعليم أن 

متنوعـــة للتعلـــيم ويتغلـــب علـــى العديـــد مـــن  ايخلـــق فرصـــ االلكترونـــين التعلـــيم أالتعلـــيم و 
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 االلكترونـيالتعلـيم  بمفهـوم وعيـةالت إلىهناك حاجة الموارد ومازال الصعوبات مثل الوقت و 
 .واستراتيجياته وأدواته

وقـــد خلصـــت " الواقـــع والطمــوح..العــراق  فـــي االلكترونــيالتعلـــيم "دراســة العبـــادى بعنــوان  .2
عـدم تـوافر  إلـى إضـافةبـالعراق  االلكترونيمجال التعليم  فيكبير  وجود نقص إلىالدراسة 

 . االلكترونيعليم البنية التحتية للنهوض بالت
ــــيم " دراســــة الحجايــــا بعنــــوان .78 جامعــــة :  األردنيــــةالجامعــــات  فــــي االلكترونــــيواقــــع التعل

 فــيمازالــت  االلكترونــيالبينيــة التحتيــة للتعلــيم  أنالدراســة  أوضــحتوقــد .األردن/الطفيليــة
ـــيأ ـــدريس بمتطلبـــات التعلـــيم  أعضـــاءدرجـــة معرفـــة  أمـــادرجـــات المتوســـط  دن هيئـــة الت

 فــيهيئــة  التــدريس  أعضــاء درجــة ممارســة   أمــافقــد كانــت بدرجــة مرتفعــة  االلكترونــي
 .فقد كانت بدرجة متوسطة   االلكترونيللتعلم  األردنيةالجامعات 

علــى أثــر التعلــيم االلكترونــي  محاولــة التعــرف علــى إلــىهــدفت الدراســة : م 4882باصــقر .77
النتـــائج عـــن  فرتأســـو , القـــرى أمقســـم علـــم المعلومــات بجامعـــة هيئـــة التـــدريس  أعضــاء
ســنه مؤيــدين الســتخدام  58عــن  أعمــارهممــن عينــة البحــث مــن الــذين تقــل %18:االتــى

لة عـن تقـديم ؤو المسـ الجهـة الرسـمية هـيلـم يتعرفـوا علـى مـن %58و االلكترونيالتعليم 
 اكبـر عـائق أنالعينة يـرون  أفرادمن %05داخل الجامعة و في االلكترونيخدمات التعليم 
 .هو حداثة التجربة لدى الطالب  االلكترونياستخدام التعليم  فييواجه الطالب 

درجــة اســتخدام طلبــة الجامعــة محاولــة التعــرف علــى  إلــىهــدفت :م 4882دراســة العفتــان .74
 فـي والطلبـةهيئـة التـدريس  أعضـاءنظـر  ةمـن وجهـ االلكترونـيالعربية المفتوحـة للتعلـيم 

مـن وجهـة  االلكترونـيطلبـة للتعلـيم درجة استخدام ال أن إلىوقد توصلت الدراسة ,الجامعة
 أشـارت أنفسـهمنظر الطلبة  ةهيئة التدريس متوسطة بشكل عام , ومن وجه أعضاءنظر 

 .أيضادرجة استخدامهم كانت متوسطة  أن إلىالنتائج 
هيئـة التـدريس  أعضـاءدرجة امتالك  محاولة التعرف على إلىهدفت :م 4882دراسة بدح .72

جامعــة  فـيالســتخدام تقنيـات الـتعلم االلكترونيــة  األساسـية التربويــة للمهـارات األقسـام فـي
وقــد أظهــرت الدراســة أن درجــة امــتالك األعضــاء عينــة الدراســة .ة البلقــاء للعلــوم التطبيقيــ

البلقــاء تــتم بدرجــة للمهــارات األساســية الســتخدام تقنيــات التعلــيم االلكترونــي فــي جامعــة 
 متوسطة 
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اســتخدام  أهميــةت الدراســة التعــرف علــى هــدف( Chawdhry, 2011)دهري دراســة شــاو  .72
و أظهـرت نتـائج الدراسـة أهميـة الـتعلم لجامعات في ا( Blackboard)التعلم االلكتروني 

للمعلـــم و الطالـــب حيـــث يســـتطيع المعلـــم تكليـــف الطالـــب ( Blackboard)باســـتخدام 
 إلــىفــي مواعيــد محــددة دون الحاجــة ( Blackboard)بواجبــات و تســليمها مــن خــالل 

 .اب للجامعة مما يوفر الوقت و الجهد  الذه
هدفت الدراسة إلى التعرف على الواقع الحـالي لمـا تقدمـه مواقـع .م2011 المطرى دراسة .75

وقــد توصــلت ,وتحديــد أهــم المعوقــات فيهــا, الــتعلم اإللكترونــي فــي الجامعــات اليمنيــة
 :الدراسة إلى عدد من النتائج أهمها

محـــوري التصـــميم والمحتـــوى لموقـــع الـــتعلم )حققـــت جامعـــة العلـــوم والتكنولوجيـــا   -
وأخفقــت فــي تحقيــق بقيــة المحــاور بنســبة تــوفر دون , %54بنســبة ( اإللكترونــي

 .المستوى المتوسط وفقا لما يراه أفراد العينة
العلوم الحديثة واألندلس للعلوم والتقنية في تحقيق جميع المحاور  اجامعت أخفقت - 

فكانت النسبة طبقا لما تراه عينة , معتينوبنسب دون المستوى المتوسط للجا
 .للجامعتين% 27و% 22ة للتوفر الدراسة كأعلى نسب

هناك الكثير من معوقات التعلم اإللكتروني والخاص بكل موقع من مواقع الجامعات  - 
. 

 :االلكرتونيالتعليم : ثانيا

وتطبيقات  أدوات فيشهدت المجتمعات العالمية المتقدمة والنامية حاليا تطورا مدهشا      
 فيالستخدامها ودمجها  األفرادزيادة فضول وشغف  إلى أدىالتكنولوجيا الرقمية, مما 

تطوير العملية التعليمية  فياالستفادة منها إلى  ويون ويسعى الترب. الحياتية األنشطة
ل دراسة نجوى جما أشارت, وقد   االلكترونيم يتعللبعناصرها كافة من خالل تطبيق نظام ا

ضرورة حتمية  أصبحلم يعد خيارا استراتيجيا بل  اإللكترونيالتعليم  أن إلى( م4882)الدين 
منعطفا  الجامعيمنعطف االعتماد والجودة واالحتماء بمظلتها حيث دخل التعليم  إلىللدخول 

 .من االنترنت والبرامج التعليمية مفتوحة المصدر اإلفادةجديدا معتمدا على 
ليم االلكتروني بمراحل تطور عدة إلى أن وصل إلى شكله الحالي ففي فترة مر التعوقد      

الثمانينات كان التعليم تقليديا قبل انتشار الحاسوب وكان االتصال بين الطالب والمعلم داخل 
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وحتى بداية  التسعينات بدا ,وفى  الفترة من منتصف الثمانينات ,حجرات الدراسة التقليدية 
اسوب والوسائط المتعددة في التعليم أما في منتصف التسعينات وحتى انتشار استخدام الح

وفى  ,تفعيل استخدام االنترنت في التعليم وظهر البريد االلكتروني أم بد4888مطلع عام 
بداية القرن الحادي والعشرين ظهر الجيل الثاني للشبكة العنكبوتية للمعلومات حيث أصبح 

 (م4885:الموسى والمبارك ) رعة وكثافة في المحتوىتصميم المواقع على الشبكة أكثر س
إفراز عدد من  التطبيقات التي  web2.0وقد تزامن مع ظهور الجيل الثاني لالنترنت      

تدعم المشاركة والتفاعل االجتماعي , وتتيح تكوين شبكة اتصاالت رخيصة وفعالة بين 
 ( 522, 4874عبد الباسط,.)لويكياو  ,المدونة , المستخدمين مثل الفيس بوك , والمنتديات

ارتبط بالتطور  كميا فائقاتوسعا  العربيالعالم  في العاليكما شهدت مؤسسات التعليم     
الثانوية العامة,وتصاعد درجة االنفتاح على  خريجيالطلبة من  أعدادوتزايد  االقتصادي

طفرة تعليمية  يالماضنصف القرن  فيمظاهر العولمة,وشهدت المملكة العربية السعودية 
المملكة مما  أنحاءكل  فيانتشار التعليم  فيالسكان دوره الكبير  أعدادكبيرة ,وكان لتزايد 

تساعد على تفعيل التعلم  التيالمجاالت والتخصصات  فيالتوسع  فيالنظر  إعادةاستدعى 
نوع هذا ال نأخاصة و (504, 4874,وآخرون المغربي.)والتعلم من خالل الشبكات اإللكتروني

وفقا لقدراته و  الدراسة على حسب األوقات المناسبة له و من التعليم يمكن الطالب من
 .الرجوع للمقرر كلما احتاج لذلك بإمكانه

 :المختلفة الجامعاتجامعة الملك خالد و ب االلكترونيالتعليم تضمين  إلى دعت التيالضرورات 
 :االلكترونيم خاصة بالتعليال توصيات الخاصة بالمؤتمرات الدوليةال - أ

 -:يلى بما (4882 ُبعد عن والتعليم اإللكتروني للتعلم األول الدولي المؤتمر) أوصى
 اإللكترونـي ميالتعلـ ونشـر وتـوطين لتطبيـق وطنيـة إسـتراتيجية خطـة وضـع إلى المبادرة -

 المركـز خـالل مـن السـعودية العربية بالمملكة العالي التعليم بمؤسسات ُبعد عن والتعليم
 .يالوطن

 اإللكترونـي ميالتعلـ ببـرامج التـدريس هيئـة ألعضـاء تدريبيـة بـرامج تـوفير فـي االستمرار -
 .عالية بكفاءة برامجه مع تعامللل الالزمة المهارات على حصولهم تضمن

 فـي المشـاركة فـي واالسـتمرار المزيـد بذل على العالي التعليم ومؤسسات الجامعات حث -
 .للمتعلمين تاحاً م وجعله لتعليميا المحتوى بناء



 م3104يوليو ( 43)ـــــــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

13 
 

ــة نشــر - ــي ميالتعلــ ثقاف ــد عــن والتعلــيم اإللكترون  بــين الصــلة وتوثيــق المجتمــع, فــي ُبع
 .ُبعد عن التعليمو  اإللكتروني ميالتعل مجال في الصناعية والمؤسسات البحثية المعاهد

 م7487 بالرياض والمنعقد االلكتروني للتعليم الثاني الدولي المؤتمر أوصى كما      
ورة تفعيل دور المقررات اإللكترونية وبيئات التعلم اإللكتروني في مراحل التعليم الجامعي ضر ب

في عرض و نشر المقررات التعليمية على الشبكة ,  8.4واالستفادة من تطبيقات الويب 
وتضمين مناهج التعليم االلكتروني في مؤسسات التعليم العالي بما يفيد في تطوير وتغيير 

الجامعي؛ وبالتالي إيجاد بيئة تعليمية أكثر مالئمة لتنمية الطالب وزيادة بيئة التعلم 
االستجابة الحتياجاته, وحث الجهات ذات العالقة في الجامعات على إقامة مزيد من الدورات 
التدريبية ألساتذة الجامعات لتنمية مهاراتهم في تصميم المقررات االلكترونية, كما تضمنت 

لمراكز البحثية في الجامعات إلى إجراء مجموعة من البحوث العلمية توصيات المؤتمر حث ا
والتعاون والتنسيق بين  التي تختبر فاعلية التصميم التعليمي القائم على النظرية االتصالية,

الجهات التعليمية وشركات االتصاالت النقالة في تكوين أنظمة خاصة تسمح بنشر المواد 
دارتها من قبل األساتذة وذلك بالتنسيق مع الشركات الكبرى التعليمية واالختبارات عبر ال نقال وا 

المنتجة لبرامج النشر عبر الهواتف النقالة , وضرورة اإلسراع في االنتهاء من وضع البنية 
التحتية ألنظمة التعليم اإللكتروني في جميع مرافق الجامعات السعودية والعمل على تحقيق 

تعليمية واإلدارية في الجامعات ذات الصلة بالعملية التعليمية التكامل بين جميع األنظمة ال
واعتماد مواصفات فنية معيارية حديثة لجميع التقنيات المستخدمة لضمان , بشكل مباشر

 .االستفادة القصوى منها

الدراسية  يعانى من تكدس الفصول   التقليديفالتعليم : التقليديسلبيات التعليم  - ب
الوقت  فيقاعات الدرس التقليدية  إلى على الدارس ضرورة الحضوريفرض  وأيضابالطالب , 

المؤسسات التربوية  إلى يعانى فئة ليست بقليلة من الدارسين من صعوبة الوصول الذي
 بعض المناطق وعدم فيعزلة المناطق السكنية وقلة السكان  أونتيجة لوعورة الطريق 

فمن بين مزاياه المتعددة قبول  االلكترونييم التعل أما,فيها بما يحول دون خدمتهم ستقراراال
مكان  أوحصل عليها  التيمعدل الدرجات  أوكبيرة من الطالب بغض النظر عن العمر  أعداد
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يراعى ظروف الدارسين فهو يسد احتياجات الطالب  أيضاو .منحت له ومستواها التيالشهادة 
 (225-222هـ,7244اسى,الدب.)أماكنها فيحضور المحاضرات  إمكانهم فيالذين ليس 

جاء عن طريق االنترنت التعلم  أن إلى أشارحيث ( م4880)ز عبد العزيذلك  أكدوقد      
 ليحل محل الفصول التقليدية ويغير من طرائق التدريس, وبه سيتمكن الطالب من تعلم ما

 لتاليوباوسيتمكنون من تقييم ما تعلموه ,  يريدون, الذيوبالقدر  يريدون وحينما يريدون,
 .سيحسن  من قدرة المتعلم على التعلم مدى الحياة

افة إلى كون التعليم كذلك كلفة التعليم النظامي أعلى من كلفة التعليم االلكتروني باإلض     
عداد كبيرة من الدارسين عالوة على توفير الوقت والجهد عن أتعليم  سهم فييااللكتروني 

وقت الفراغ وبالتالي توفير الكوادر البشرية الالزمة طريق اإلسهام في اإلنتاج والتعلم في 
عبد العاطى, )عن طريق التعلم عن بعدلتحقيق التنمية االقتصادية وتدريبهم باستمرار 

 (28-22م,4880
التعليم وزيادة القدرة  في اانتشار يشهد  الحاليفالقرن  :لعصرطبيعة او  المعرفياالنفجار -ج

الحاسب االلى وتطبيقاته  فأصبحية والثقافية والتكنولوجية على استيعاب التغييرات االجتماع
تقنيات المعلومات المعتمدة على الحاسب  وأخذتمن حياة المجتمعات العصرية  يتجزأجزءا ال 

 المعلوماتيوكان لزاما على التعليم أن يلحق بالعصر ,  مرافق الحياة االلى تغزو كل مرفق من
 تسارعةــييرات المغالت ةوتقنيات تؤهلهم لمواجه اآلليب يجيد التعامل مع الحاس لينشئ جيال

 هـ(08-12ه,7248,والسلطان,وخــالفنت)رــــصـــلعا فيهذ

 :والكوارث األزمات ةمواجه في االلكترونيالتعليم  -د
يقتضى  الذي األمر وأنواعها شكالهااوالكوارث بمختلف  األزماتتتعرض الدول للعديد من "    

الدراسة بالمدارس والجامعات وجميع المؤسسات التعليمية حرصا على  جيلتأ أوضرورة توقف 
م همله من دور سالمة الطالب وفى هذه الحاالت يمكن االستعاضة بنظام التعليم عن بعد بما 

ضوء البحث عن بديل للتواصل  فيالستمرار العملية  التعليمية لدى المؤسسات  ومحوري
وهذا ما ينطبق على المنطقة الجنوبية  (م4881:مانعث)8.بين المعلم والمتعلم اليومي

ها األمطار فية بالمملكة تتسم بكونها منطقة جبلية تكثر المنطقة الجنوبيف (عسير)بالمملكة



 م3104يوليو ( 43)ـــــــــــــــ  العدد ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 
 

األمر الذي قد يشكل تحديا أمام الطالبات للوصول إلى الجامعة في مثل هذه ,والسيول 
إتاحة التعليم االلكتروني وبجودة  ومن هنا يصبح من الضروري توفير البديل وهو,الظروف 

 .عالية أمام الطالبات

فالتعليم االلكتروني يجعلنا نتخلى عن الخروج لقاعات : التعليم االلكتروني صديق للبيئة -هـ
الدراسة التقليدية  ومن ثم يتم توفير استخدام وسائل المواصالت وفى ذلك حد من انبعاث 

ه أيضا تقليل استخدام الورق وأدوات الكتابة ومن ثم تقل الغازات المسببة لتلوث البيئة  , وفي
 .الملوثات البيئية

تفعيل لك خالد على بجامعة الم االلكترونيما سبق ومن حرص عمادة التعلم وانطالقا م     
 االلكترونيف على واقع استخدام التعليم و قالو  الضروريبالجامعة كان من  االلكترونيالتعليم 
 .بهاأوالتربية للبنات ب اآلداب اكليتعة وهى كليات الجام بإحدى
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    :بناء أداة الدراسة امليدانية وتطبيقها:ثالثا
ليتي واقع استخدام التعليم االلكتروني بك:  إلىمحاولة التعرف  إلىهدفت هذه الدراسة    

بها من وجهة نظر الطالبات وأعضاء هيئة التدريس وذلك من أاآلداب و التربية للبنات  ب
 :ل التعرف علىخال 
 .استخدام الحاسوب واالنترنت مهارات الطالبات في  .7
 .معوقات استخدام الطالبات وأعضاء هيئة التدريس  للتعلم االلكتروني .4
 .ذلك وأسبابعلى التعلم اإللكتروني  اإلقبالمدى  .2
 .مهارات أعضاء هيئة التدريس في  استخدام الحاسوب واالنترنت .2
 .لكترونيلتعلم اال لعضاء األتفعيل مدى  .5
 .معوقات استخدام أعضاء هيئة التدريس  للتعلم االلكتروني .1

 .قامت الباحثتان بتصميم أداة الدراسة الميدانية وهى االستبانه األهدافولتحقيق هذا 
للطالبات وأخرى موجهه ألعضاء هيئة التدريس وقد  ةموجه ةوقد تم إعداد استبان      

 –الجنس ), األول يتعلق بالبيانات الخاصة باألفراد نجزئيياشتملت هاتان االستبانتان على 
أما الجزء الثاني فيتعلق بقائمة المجاالت الرئيسة لواقع ( التخصص -المستوى االكاديمى

مهارات استخدام :المحور األول: استخدام التعليم االلكتروني ويشمل ذلك ثالث محاور 
استخدام التعليم االلكتروني  والمحور الوسائط المتعددة والمحور الثاني وهو معنى بواقع 

الخاصة  ةوقد وصل عدد فقرات االستبان,وقات استخدام التعليم االلكتروني الثالث يتضمن مع
ة فقرة , بعد ذلك تم عرض االستبان( 20) إلىبأعضاء هيئة التدريس في صورتها األولية 

بعد مراجعة مالحظات على مجموعة من المحكمين المختصين بمجال التعليم االلكتروني و 
ضافة فقرات جديدة بحيث أصبحت  المحكمين تم إجراء تعديل بعض العبارات وحذف البعض وا 

المعدة للطالبات  ةبالنسبة لالستبان أما .فقرة (21)في صورتها النهائية مكونة من ة االستبان
ات األداة ولقد تم استخراج معامل ثب ,رةفق (40)عليها تغيير وظل عدد فقراتها  يطرأفلم 

مما   90,بحساب معامل االتساق الداخلي وفق معادلة إلفا كرونباخ وكانت قيمته مساوية 
يشير إلى أن األداة تتمتع بدرجة عالية من الثبات في حين اعتبر أن إجراءات بناء فقرات 

 .وتحكيمها مؤشرا على صدقها ةاالستبان
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 :عينة الدراسة

بها أب و التربية للبنات اآلداب بكليتيهيئة التدريس  أعضاءتضمنت عينة الدراسة جميع     
عضو هيئة (   778   )عددهم والبالغ ( ه7224/7222)  الثاني الدراسيالفصل  في

كما اشتملت على عينة عشوائية من ,والماجستير الدكتورةتدريس من الحاصلين على درجة 
 . طالبة 458 هاالكلية بجميع تخصصاتها وبلغ عددطالبات 

  :امليدانية الدراسة اءاتإجر

 أداةمن صدق وثبات  والتأكدالدراسة  وتحديد عينة الدراسة  أداةبعد قيام الباحثة ببناء     
 تثم تم فرز االستبانا,هيئة التدريس والطالبات  أعضاءالدراسة تم توزيع االستبانة على 

 إجراءومن ثم تم  ,تم تفريغ الصالح منهاوبعد ذلك  ,منها وغير الصالحة المستوفاةلمعرفة 
يوضح عدد االستبانات الموزعة على  التاليوالجدول  واستخراج النتائج اإلحصائيةالعمليات 

 .عينة الدراسة أفراد
 توزيع االستبانات على أفراد عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس (7)جدول 

 778 العدد االجمالى م
 ماجستير دكتوراه المؤهل العلمي 

18 58 
 58 18 عدد االستبانات الموزعة 
 71 78 غير المستوفاة 
 22 58 الصالحة 

 العينة من الطالبات أفراداالستبانات على توزيع (4)جدول رقم 
 الصالحة غير المستوفاة الموزعة عدد الطالبات م
7 5888 458 15 715 
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 :اإلحصائيةاملعاجلة 

 االلكترونيلمعرفة واقع استخدام التعليم  ذلكو  لكل فقرةنسب المئوية حساب التكرارات والتم   
من وجهه نظر الطالبات  االلكترونيالتعليم  ك مهارات الحاسب ومعوقات استخدامومدى امتال 

 .وأعضاء هيئة التدريس بكليتي اآلداب والتربية للبنات بأبها

 :يليما  إليهاتم التوصل  التيبينت نتائج الدراسة الميدانية :النتائج
 :الطالبات ةباستبان اصةالنتائج اخل: أوال

مدى توافر مهارات استخدام الحاسب االلى وبرامجه وهو ما : -السؤال األول عن لإلجابة -7
ية لكل تكرارات والنسب المئو تم حساب ال ؟نظر الطالبات ةواالنترنت لدى الطالبات من وجه

 :يوضح النتائج التاليمفردة والجدول 
مدى توافر  عينة الدراسة من الطالبات حول ألفراديوضح التكرارات والنسب المئوية  (  2)ل جدو

 نظر الطالبات ةمهارات استخدام الحاسب االلى وبرامجه واالنترنت لدى الطالبات من وجه
 % ت % ت % ت العبارة م
 –ورد ) أجيد استخدام برامج األوفس  7

 (أكسس-باوربوينت –اكسل 
742 18.2 41 75.0 45 72.2 

ستطيع استخدام وسائط التخزين أ 4
حفظ البيانات  فيااللكترونية 
 .والمعلومات

01 22.7 22 45.7 25 45.0 

ستطيع تحميل الملفات وحفظها من أ 2
 االنترنت

782 52.2 24 70.2 22 44.2 

ستطيع إرسال ملفات برفقة البريد أ 2
 االلكتروني

22 52.1 42 71.2 54 42.1 

ح االنترنت لالطالع على تصفأ 2
الموضوعات التي تدعم فهمي للمقررات 

 الدراسية

25 48 12 21 11 22 

 18 785 48 25 48 25 –بريد الكتروني ) ستخدم االنترنت في أ 1
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قراءة  –مدونه –فيس بوك  –منتدى 
 ( شات –العاب –مجالت وصحف 

 االنترنتاستخدم عدد ساعات  1
 (5-2-2-4-7)يوميا

21 41.2 8 8 740 12.7 

 –يومي ) بشكل  النترنتستخدم اأ 0
 (شهري  –اسبوعى 

21 41.2 20 47.1 28 57.2 

ستطيع إرسال ملفات مرفقة برسائل أ 2
 البريد االلكتروني

28 57.2 20 47.1 21 41.0 

عينة الدراسة من الطالبات يتوافر لديهن مهارات  أفراد أنالجدول السابق   يتبن من   
استخدام  يدنيج أنهنالعينة  أفرادمن ( % 818.2)  أشارتحيث  اآللي استخدام الحاسب

وحفظ الملفات من  تحميليستطعن  أنهنمنهن  (52.2)  أشارتكما    ,  األوفسبرامج 
  نأستخدام االنترنت بشكل منتظم إلى حين تشير النتائج المتعلقة با في, االنترنت 

 أنهنالعينة  أفرادمن ( % 18)  أشارتكما ,بشكل يومي يستخدمن االنترنت  ال (% 57.2 )
, الصحفوالفيس بوك والمنتديات وقراءة  االلكترونيالبريد  خدمن االنترنت ألغراض يستال 
 إلى-7) من  نترنت لمدة تتراوحيستخدمن اال ال  أنهنالعينة  من أفراد ( 12.7) أشارت  كما
 .لتوفير االنترنت بالمنزلوقد يرجع ذلك إلى رفض أولياء األمور , ساعات يوميا ( 5
اإللكتروني   التعليمعلى  إقبالهن مدى وهو ما  :الثانيالسؤال  عن ةجابباإل اصةالنتائج اخل-2

عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل  ةجابإللو  البات؟نظر الط ةمن وجه
 يوضح ذلك التاليمفردة والجدول 

على  إقبالهنمدى  عينة الدراسة من الطالبات حول ألفرادئوية يوضح التكرارات والنسب الم 2جدول
 تنظر الطالبا ةذلك  من وجه وأسبابم اإللكتروني يالتعل

 % ت % ت % ت العبارة م
 وأ تقراءة المحاضرا على حرصأ 78

 بورد البالك عبر سمعهاأ
12 21 11 21.2 21 41.2 

 2 1 17.2 745 42.1 22 المحاضرات مكتوبة بشكل واضح 77
المحاضرات مترابطة وتغطى عناصر  74

 كافة المقرر
20 41.2 778 14.0 71 2.1 
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توجد  تعليمات واضحة للدخول على  72
 المقرر 

782 14.2 55 27.2 77 1.2 

من السهل الوصول للواجبات  72
والمحاضرات واإلعالنات على البالك 

 بورد

774 12 21 41.2 71 2.1 

األساتذة على  تابع توجيهات وتعليقاتأ 75
 .اجاباتى ومشاركتي

781 18.1 21 41.0 44 74.1 

تابع اإلعالنات المنشورة على البالك أ 71
 بورد لمعرفة المهام المطلوبة منى

784 50.2 52 22.1 72 0 

تصل بزميالتي عبر البريد االلكتروني أ 71
 وبريد المقرر

17 22.0 22 44.5 15 24.0 

ذتى عبر حرص على التفاعل مع اساتأ 70
 المنتديات وبريد المقرر

52 28.0 52 28.2 10 22 

شارك مع زميالتي في بعض األنشطة أ 72
 الجماعية عبر البالك بورد

52 28.2 55 27.2 11 20.2 

عبر  االلكترونيالطالبات على التفاعل مع التعليم  إقبال أن نسبة  يتبينمن الجدول السابق 
  أنمتوسطة حيث تشير النسب الموضحة بالجدول البالك بورد موجودة بدرجة اقل من 

المسموعة عبر البالك  أومن الطالبات يحرصن على متابعة المحاضرات المكتوبة ( % 21)
 نسبة  أنكما ,المحاضرات مكتوبة بشكل واضح  أنيرون (  % 42.1) ن أو ,بورد 

علق بالتفاعل ما يت أما,المحاضرات مترابطة وتغطى كافة عناصر المقرر أنترى  (41.2%)
 أنهنالعينة  أفرادمن ( % 18.1 ) أشارتعبر البالك بورد فقد المقرر  أستاذوالتواصل مع 

( % 50.2) أشارتكما . هيئة التدريس على مشاركتهن  اعضاءيتابعن توجيهات وتعليقات 
المنشورة عبر البالك بورد  اإلعالناتالمقرر من خالل  أستاذيتواصلن مع  أنهن إلىهن من
 أنهنمن ( %28.0)  أوضحتحين  في, اإلعالناتسهولة التعامل مع  إلىيرجع ذلك  وقد

التواصل بين الطالبات عبر  مسالة أما,المقرر عبر المنتدى وبريد المقرر  أستاذيتواصلن مع 
يتواصلن مع زميلتهن عبر البريد  أنهنمن الطالبات  ( %22.0 ) أشارتالبالك بورد فقد 

االلكترونية وهى  األنشطةمنهن يشاركن زميلتهن  (% 28.2)ن أقرر و وبريد الم االلكتروني
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قبالهندرجة تفاعل الطالبات  أنوبشكل عام يمكن القول  ,نسبة اقل من متوسطة  على  وا 
 .اقل من متوسطة االلكترونيالتعليم 

من  االلكترونيما معوقات استخدام التعليم :وهو  ثالثالسؤال ال عن ا  باإلجابةالنتائج اخل-3
عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل مفردة  ولإلجابة ت؟نظر الطالباة وجه

 .يوضح ذلك التاليوالجدول 
معوقات  عينة الدراسة من الطالبات حول ألفراديوضح التكرارات والنسب المئوية  (5)جدول 

 تنظر الطالبا ةمن وجه االلكترونياستخدام التعليم 
 % ت % ت % ت العبارة م

األسرة تمنعني من استخدام  48
 االنترنت

780 17.0 22 42.1 42 72.1 

 21.1 11 42 24 20.2 11 ضيق الوقت 47
ليس لدى جهاز حاسب شخصي  44

 بالمنزل
20 41.2 42 72.1 782 50.2 

 42.1 22 48.1 21 52.0 21 عدم توافر خدمة االنترنت بالمنزل 42
ب على عدم  توافر برامج التدري 42

 نظام التعليم االلكتروني
18 28 22 45.7 17 22.0 

 المناهج الدراسية مازالت مطبوعة 45
 

12 25.7 21 41.0 22 40 

 27.2 55 40.1 58 28 18 المحاضرات االلكترونية غير شيقة 41
عــدم اهتمــام بعــض أعضــاء هيئـــة  41

 التدريس بتفعيل التعليم االلكتروني
50 22.7 50 22.7 52 22.1 

عدم الوعي الكامل ألفراد المجتمع  40
 بهذا النوع من التعليم

02 20 22 45.7 21 41.0 

 االلكترونيابرز معوقات استخدام التعليم  نأ إلىردة بالجدول السابق اتشير النتائج الو     
وعدم توافر كمبيوتر  ,لهن من استخدام االنترنت  األسرةنظر الطالبات هو منع  ةمن وجه
عدم توافر االنترنت بالمنزل كل ذلك يعوق استخدامهن للتعليم ثم ,بات بالمنزل للطال شخصي
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عدم الوعي الكامل ألفراد المجتمع بهذا النوع  أنمن الطالبات ( % 20) كما ترى , االلكتروني
المناهج الدراسية مازالت  أن إلىمنهن ( % 25.7 ) أشارت أيضا, ايعد عائق من التعليم
من ( % 28) وترى , االلكترونيعلى التعليم  اإلقباليشجع على  وهذا التقليدية  أيمطبوعة 

 .المحاضرات االلكترونية غير شيقة أنالعينة  أفراد

 هيئة التدريس  بأعضاءاخلاصة  ةالنتائج املتعلقة باالستبان :ثانيا

 مهارات استخداملهيئة التدريس  أعضاء امتالكوهو ما مدى  :لرابعلسؤال الإلجابة عن ا-4
عن هذا السؤال تم حساب التكرارات والنسب المئوية لكل مفردة  ةجابولإل ؟ اآلليالحاسب 
  :يوضح النتائج التاليوالجدول 

هيئة  أعضاءالعينة من  أفرادابة جصة باستيوضح التكرارات والنسب المئوية الخا(  1 )جدول
 .نتمهارات استخدام الحاسب االلى واالنتر امتالكهم لالتدريس حول مدى 

 % ت % ت % ت العبارة م

في ( وورد) ستخدم برامج ميكروسوفتأ 7
 إعداد وتنسيق الواجبات الدراسية

10 24.0 2 2.0 4 4.2 

في ( اكسل) ستخدم الجداول االلكترونية أ 4
 إجراء بعض العمليات واألنشطة التعليمية

20 51.7 48 42.0 71 72.82 

ستخدم برامج وسائط متعددة في أ 2
 ت التعليميةالنشاطا

14 12.0 72 71.1 0 2.5 

ستخدم برامج قواعد البيانات أكسس في أ 5
 إعداد التقارير ومعالجة البيانات 

21 52.0 72 71.1 42 40.51 

ستخدم وسائط التخزين االلكترونية في أ 5
 .حفظ البيانات و المعلومات

10 08.2 74 72.2 2 2.0 

ا ستطيع إنشاء مستندات وملفات وتخزينهأ 1
 على الجهاز

11 28.5 2 2.0 2 2.0 

تتبع اإلصدارات العلمية والبرمجيات أ 1
 الحديثة المتعلقة بالتعلم عبر االنترنت

18 17.2 70 47.2 1 1.72 
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ستطيع تحميل الملفات أ 0
Downloodوحفظها من  االنترنت. 

11 28.5 2 2.0 2 2.0 

ستطيع إرسال ملفات مرفقة برسائل البريد أ 2
 .يااللكترون

12 00.7 1 1.72 2 2.0 

ستطيع ضغط أو فك الملفات المضغوطة أ 78
COMPRESSED FILE  التي يتم

أو جلبها  TRANSFERنقلها 
DOWNLOOD من على الشبكة. 

18 17.2 72 71.1 78 77.2 

نشىء صفحات تعليمية على االنترنت أ 77
-JAVA-HTMLباستخدام اللغات مثل

ACTIVE-SCRIPT  

24 58 72 71.1 40 22.2 

تصل بالجامعات والمكتبات ومراكز أ 74
البحوث المحلية والعالمية والتعرف على 

 االنترنت مقتنياتها عبر

54 17.2 42 40.1 0 2.5 

هيئة  أعضاءدرجة امتالك  أن إلىالنسب المئوية تشير  أن نجد باستقراء الجدول السابق    
 نسبة  أنسط بشكل عام حيث نجد التدريس لمهارات الحاسب االلى واالنترنت فوق المتو 

( %  28.5)  نأو . األوفسالقدرة على استخدام برامج  نالعينة لديه أفراد ,(  % 24.0)
منهن لديهن القدرة على  ( % 00.7,تخزينها على الجهازو ملفات  إنشاءالقدرة على  لديهن
 فيلكترونية ن وسائط التخزين اال يستخدم %08.2ن أو .االلكترونيملف مرفق بالبريد  إرسال

ن أو , برامج وسائط متعددة في النشاطات التعليمية,يستخدمون %12.0ن أو  ,حفظ البيانات
 .يتم نقلها عبر االنترنت التيفك الملفات المضغوطة  أوضغط يستطعن % 17.2

م يلتعلل تفعيل أعضاء هيئة التدريس مدى وهو ما : خلامسبالسؤال ااملتعلقة النتائج -5
عن هذا السؤال تم حساب التكرارات  ولإلجابةبها؟ أتي اآلداب والتربية للبنات ببكلي االلكتروني

 :يوضح النتائج التاليوالنسب المئوية لكل مفردة والجدول 

هيئة التدريس حول  أعضاءمن عينة الدراسة  ألفراديوضح التكرارات والنسب المئوية  ( 1)جدول 
 بهاأبكليتي اآلداب والتربية للبنات ب ترونيلتعلم االلكل تفعيل أعضاء هيئة التدريس مدى 
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إلى حد   موافق العبارة م
 ما

ال  
 افق

 

 % ت % ت % ت
 4.2 4 2.0 2 24.0 10 .بدا المقرر بعبارات ترحيب للطالبات أ 72
صيغ أهداف المقرر بشكل واضح يعبر عن أ 72

 المحتوى
04 21.1 4 4.2 8 8 

ن محتوى المقرر من آ جرى تعديل علىأ 75
 آلخر 

12 11.4 72 71.1 1 1.72 

راجع المحاضرات قبل عرضها للتأكد من أ 71
 .صحتها اللغوية والعلمية

04 21.1 4 4.2 8 8 

حدد األنشطة المصاحبة للمقرر أثناء أ 71
 .إعداده

11 28.5 0 2.5 8 8 

 72 71 71.1 72 12.2 52 .ة ومسموعة للطالباتوءقدم محاضرات مقر أ 70
لتواصل مع الطالبات من خالل حرص على اأ 72

 .بريد المقرر
14 05.1 78 77.2 4 4.2 

قدم للطالبات إعالنات عن كل جديد في أ 48
 المقرر والمهام المطلوبة منهن

14 05.1 2 2.0 0 2.5 

تواصل مع الطالبات في مناقشة بعض أ 47
 .القضايا المتعلقة بالمقرر عبر المنتديات

22 28.5 40 22.2 44 41.4 

كلف الطالبات بأنشطة جماعية عبر أ 44
 .االنترنت

58 52.5 42 40.1 78 77.2 

وفر مراجع ومصادر الكترونية يمكن أ 42
 .للطالبات الرجوع لها

21 52.0 28 25.1 0 2.5 

 لتقييم الطالباتومتنوعة  ضع طرق متعددة أ 42
 .على مدار الفصل الدراسي مقسمة

10 08.2 0 2.5 0 2.5 

وتعليمات  واضحة تسهل على  قدم إرشاداتأ 45
 .الطالبات التعامل مع المقرر

12 00.8
2 

1 1.72 2 2.0 

 1.72 1 71.1 72 11.4 12على الواجبات –قدم للطالبات تغذية راجعة أ 41
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فورية مباشرة أو مؤجلة عبر -واألنشطة
 . االنترنت

ستخدم مواقع التواصل االجتماعي  الفيس أ 41
هيم العلمية بوك لتبادل األفكار والمفا
 المرتبطة بالمقرر الدراسي

72 71.1 44 41.4 20 51.72 

 أفرادنظر  ةمن وجه االلكترونيتفعيل التعليم  أن إلىتشير النتائج الموضحة بالجدول السابق 
العينة حول العبارات  أفراداستجابات  نأحيث نجد , عاليةهيئة التدريس  أعضاءالعينة من 

 00.82) :التاليااللكترونية قد جاءت على النحو  المقرراتتصميم ب  األعضاءالمتعلقة بقيام 
 )نأو , المقرر في اإلبحاريقدمن تعليمات واضحة تسهل على الطالبات  األعضاءمن (% 

يقمن (  %21.1)نأو , أهداف المقرر بشكل واضح يعبر عن المحتوى يصغن(% 21.1
 يبدأن( %24.0), والعلمية المحاضرات قبل عرضها للتأكد من صحتها اللغويةبمراجعة 

األنشطة المصاحبة للمقرر أثناء يحددن (  %28.5 ), المقرر بعبارات ترحيب للطالبات 
إرشادات وتعليمات  واضحة تسهل على الطالبات التعامل مع  يقدمن( %00.82 ), إعداده
 (% 11.4ن وأ, متنوعة لتقييم الطالبات  ان طرقيستخدم أنهن( % 08.2)وترى  ,المقرر

تتعلق بطرق تواصل  التيالعبارات  أما, يقدمن تغذية راجعة فورية للطالبات على مشاركتهن
يحرصن على التواصل مع  أنهنالعينة  أفرادمن ( % 05.1) توضحفقد  بالطالب األستاذ

من (  % 51.72 أنت النتائج وقد أوضح, اإلعالنات أوالطالبات من خالل بريد المقرر 
لتبادل األفكار الفيس بوك  االجتماعيال يستخدمن مواقع التواصل هيئة التدريس   أعضاء

 .والمفاهيم العلمية المرتبطة بالمقرر الدراسي

م يلتعلل أعضاء هيئة التدريسعوقات استخدام موهو ما : لسادسبالسؤال ااملتعلقة النتائج -6
ال تم حساب التكرارات عن هذا السؤ  ولإلجابةبكليتي اآلداب والتربية للبنات بابها؟  االلكتروني

 . يوضح النتائج التاليوالنسب المئوية لكل مفردة والجدول 

هيئة التدريس حول  أعضاءعينة الدراسة من  ألفراديوضح التكرارات والنسب المئوية   ( 0)جدول 
 بهاأبكليتي اآلداب والتربية للبنات ب م االلكترونييلتعلل أعضاء هيئة التدريسعوقات استخدام م

 ال  إلى   موافق عبارةال م
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حد 
 ما

 أوفق

 % ت % ت % ت
 28.5 22 2.0 2 52.0 21 بالمنزل عدم وجود كمبيوتر شخصي 40
 22.2 40 72.82 71 21.1 28 .عدم توافر خدمة االنترنت بالمنزل 42
عدم التدريب الكافي على نظام التعليم  28

 .االلكتروني
22 28.5 71 72.82 22 28.5 

 54.2 22 47.2 70 41.4 44 .التكنولوجي من جانب الكلية نقص الدعم 27
 1.72 1 72.82 71 12.0 14 .األعباء التدريسية واإلدارية كثيرة  24
 77.2 78 71.1 72 17.2 18 .مقاومة الطالبات لهذا النوع من التعليم 22
شكل عائق أمام العمل بنظام التعليم التقليدي ي 22

 .كترونيالتعليم االل  االتجاه نحو
14 05.1 1 1.72 1 1.72 

درجة التمكن من مهارات استخدام الكمبيوتر   25
 واالنترنت غير كافية

42 40.1 72 71.1 21 52.0 

عدم وجود حوافز مادية  للعمل بالتعليم  21
 االلكتروني

18 17.2 42 40.1 8 8 

نظر أعضاء  ةهمن الجدول السابق يتضح أن معوقات استخدام التعليم االلكتروني من وج
أمام االتجاه  اشكل عائقالعمل بنظام التعليم التقليدي ي:هيئة التدريس كانت على النحو التالي

ومقاومة الطالبات لهذا النوع من , كثرة األعباء التدريسية واإلدارية,التعليم االلكتروني  نحو
عدم وجود كمبيوتر ,عدم وجود حوافز مادية مجزية للعمل بنظام التعليم االلكتروني, التعليم

اية التدريب عدم كف,افر خدمة االنترنت بالمنزلعدم تو ,شخصي لعضو هيئة التدريس بالمنزل
نقص , درجة التمكن من مهارات استخدام الكمبيوتر واالنترنت,على نظام التعليم االلكتروني

  .الدعم التكنولوجي من جانب الكلية
جامعة  بابها الرتبية للبناتوبكلييت اآلداب وني استخدام التعليم االلكرتمقرتح لتفعيل  تصور

 :خالد امللك

 :يستند هذا التصور المقترح إلى عدة مبررارات منها
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ما أوضحه اإلطار النظري ونتائج الدراسة الميدانية الحالية من أن واقع استخدام التعليم  -
 .االلكتروني يعانى العديد من المعوقات التي تحول دون تحقيق أهدافه

تصميم المقررات في  نلديه تحسين مستوى فاعلية أعضاء هيئة التدريس وزيادة الخبرة -
 .االلكترونية

 .على درجة عالية من الجودة للطالباتمحتوى تعليمي الكتروني توفير  -
 .الحاجة إلى تغيير ثقافة الطالبات نحو استخدام التعليم االلكتروني -

 :املنطلقات الفكرية للتصور املقرتح

  في تصميم المقررات االلكترونية وهذا يتطلب تدريب أعضاء هيئة : واإلبداعالجودة
وبالفعل يوجد لدى عمادة ,التدريس على تطبيق معايير جودة تصميم المقررات االلكترونية 

م االلكتروني بجامعة الملك خالد مشروع شهادة جامعة الملك خالد لتصميم المقررارات يالتعل
كما تتطلب الجودة تكوين فرق مراجعة , تم تخريج دفعتين من هذا المشروعااللكترونية وقد 

 .للمقررات االلكترونية داخل الكلية وذلك لضمان وتحقيق معايير الجودة
 إلى سلبي معتمد على المعلم بحيث يتحول الطالب من مستقبل:التركيز على الطالب 

 .معتمدا على ذاته ومبتكرومبادر بتقديم اقتراحات ومبدع مشارك ومتفاعل ومتعاون 
  كان يركز على ثقافة  التقليديفالتعليم  :ثقافة االبتكار إلىالتحول من ثقافة التكرار

تفعيل دور المتعلم  إلىيسعى  االلكترونيالتعليم  أنحين نجد  فيالتكرار وتمرين الذاكرة  
 .وجعله نشطا ومبتكرا ومبدعا

 هو  االلكترونيفالتعليم  ,الوقت إدارةة وحسن المادية والبشري االستثمار األمثل للموارد
 .المتعلم أوتقدر قيمة الوقت سواء للمعلم  التيوليد التطورات الحديثة 

وهذا , هو مدخل العمل الجماعي أو العمل كفريق  :المدخل الذي تبناه التصور المقترح
تجعل العمل أكثر  المدخل يخلق مجتمعا يعتمد على التجارب الفكرية المشتركة ,وهذه المشاركة

األثر الذي يتركه العمل الجماعي اكبر بكثير من األثر الذي يتركه عمل كل فرد من ففاعلية 
أفراد الفريق بمفرده , فال يمكن لوحدة واحدة أو قسم بمفرده تحسين وتعزيز الجودة الكلية 

دا فهناك اختالفا شدي نوخصائصه نوسماته ن, تختلف حاجاته الباتألداء عدد كبير من الط
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يخلق روابط   كما,يخلق ثقافة احترام االختالفالذي العمل الجماعي و  الدءوبةحاجة للجهود 
يسهم في تحسين عملية  و,اجتماعية إيجابية وذلك من خالل االتصال بين أفراد الفريق 

 .يخلق مجموعة من القيم مثل التعاون والمشاركة وتحمل المسؤولية  و,االتصال

 :آليات تنفيذه

- :قترح ما يلي يبالنسبة ألعضاء هيئة التدريس  -والأ
  تصميم مقررات الكترونية جديدة تراعي األسس العلمية لتصميم المقررات بما يتفق مع

 .الحديثة في مجال التعليم اإللكتروني  االتجاهات
 إعداد دليل لمواصفات ومعايير تصميم المقررات االلكترونية ألعضاء هيئة التدريس 
  جان داخل الكليات لمراجعة المقررات االلكترونية ألعضاء هيئة التدريستشكيل ل 
  ضافة معلومات جديدة أو دراسة المقررات الحالية ومعرفة ما الذي يحتاج إلى تطوير وا 

 .تعديل
 ومتطلبات المقرر الدراسي قبل اختيار نوع التكنولوجيا المستخدمة طالباتتحديد حاجات ال. 
 التعلم إدارةالتعلم وفى  رداار المواد ومصاختي في اتالطالب إشراك. 
 والطالب الحصول على المعلومات المعلم إنشاء مركز لمصادر التعلم تيسر على. 
  المقررات  لتصميممكثفة ألعضاء هيئة التدريس  يبيةعقد دورات تدر. 
  شبكة  -األجهزة -المعامل ) ضرورة توفير بيئة تدريسية مالئمة لتدريس تلك المقررات

 .( نترنتاال 
  بها ةستعانات اإللكترونية يمكن االضرورة توفير مراجع للمقرر . 
 حوافز مادية ومعنوية لتشجيع األعضاء على تصميم وتنفيذ تلك المقررات  منح. 
  الصـعوبات  حـول تبـادل اآلراء والخبـرات ألعضـاء هيئـة التـدريسش عمل يـتم فيهـا عقد ور

 مناسـبة للتغلـب علـى تلـك الصـعوبات لـولح عض أعضاء هيئة التدريس ووضعالتي تواجه ب
يتـولى  الـذينه يوجد لدى جامعة الملـك خالـد مشـروع مجتمـع الممارسـة أومن الجديد بالذكر 

هيئة التـدريس الـذين  دورية عبر االنترنت بأعضاءالقيام بهذه المهمة من خالل عقد لقاءت 
 .   االلكترونيوشهادة جامعة الملك خالد للتعليم   QMاجتازوا دورة 

- :بالنسبة للطالبات  -ثانيا
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  حتياجات الطالبات التدريبيةاحصر. 
  لكي تتمكن من مهارات استخدام الحاسب اآللي وشبكاته للطالبات عمل دورات مكثفة. 
  للتدريب  طالباتالفرصة لل إلتاحةتوفير المعامل واألجهزة والوقت المناسب. 
  والعمـــل علـــى  االلكترونـــيللتعلـــيم  بـــاتتفعيـــل الطالعمليـــة  المشـــكالت التـــي تواجـــه دراســـة 

 .معالجتها
  توفير مكتبة الكترونية تضم البرامج واألقراص لكي تساعد المتعلمين في التدريب. 
 للتغلـــب علـــى الصـــعوبات التـــي قـــد  نضـــرورة تـــوفير الـــدعم الفنـــي للطالبـــات ومســـاعدته

 . نتواجهه
  الحاسوب في استخدام  طالباتمن الدعم الفني لمتابعة الفريق متخصص. 
  ـــيم تشـــجيع الطالبـــات بـــالحوافز الماديـــة والمعنويـــة للمشـــاركة الفعليـــة فـــي اســـتخدام التعل

 .اإللكتروني 

 طالباتتوفير خطوط االتصاالت الفورية لحل المشكالت التي تواجه ال . 

 :أولياء األمور  -ثالثا
الحاسـوب  تجـاه التعلـيم االلكترونـي وبخاصـة اسـتخداماالتجاه السـلبي ألوليـاء األمـور 

بشــكل  ثــرفــي التعلــيم االلكترونــي وأ طالبــاتل ظــاهري علــى عــدم مشــاركة الوشــبكاته أثــر بشــك
قــد ال العلــم داخــل معامــل الكليــة التــي  حصــر امــللشــبكات من واســتخدامه نواضــح علــى أدائهــ

بشــكل واضـح علــى تــرك المحاضــرات ذلـك بــدوره الوقــت وأثــر  نفــستتـوافر لجميــع الطالبــات فـي 
  -:ر على التحصيل الدراسي ولهذا نقترح ما يلي ثأ األساسية مما
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 باالتييقوم  االلكرتونيم يبعمادة التعل إعالمي كزمر إنشاء: 

لــيم ويــتم ذلــك مــن خــالل عمــل عب فــي التو توجيــه أوليــاء األمــور إلــى أهميــة اســتخدام الحاســ-أ
البــات خــارج مقــابالت ألوليــاء األمــور لشــرح أهميــة التعلــيم اإللكترونــي وضــرورة تــوفيره للط

 نطاق الجامعة لما له من دور أساسي في تطوير مهارات الطالبات 

التعريف والتـدريب علـى تتضمن نشر الثقافة اإللكترونية من خالل إعداد مطويات ونشرات  -ب
 مهارات التعلم االلكتروني بشكل مبسط ومقترن بالتطبيق العملي

 .توفير قاعدة معلومات عن التعلم االلكتروني  -ج
بشــكل ل اســتخدامها ســهيوتــدعمها بشــبكات االنترنــت حتــى  األمــاكن البعيــدة عزيــزضــرورة ت -د

 .جيد

- :م اإللكتروني يلالتقويم في التع  -رابعا 
منــذ  او أن يكــون التقــويم مســتمر  فالبــد وقائيــةعالجيــة  صــيةالتقــويم عمليــة تشخي بمــا أن     
ك تقويمـا مبـدئيا قائمـا علـى معرفـة المسـتوى هنايكون ولذلك البد أن  نهايته تىالتعليم ح بداية

يني ي والتكــو ئكــذلك البــد مــن التقــويم البنــا. نلــي للطالبــات للوقــوف علــى مســتواهقبلالمعرفــي ا
بهـدف تحديـد  التشخيصـيثم التقويم ناء الدراسة ثأللطالبات  ةيلبيان ما يحقق من أهداف مرحل

دى مـا حقـق مـن مخرجـات الـتعلم للمقـرر التقويم النهائي لقيـاس مـ وأخيرا,نقاط القوة والضعف 
 . أدائهنثم التقويم التتبعي  لمتابعة الطالبات وتحسين 

و نوع معين من االختبارات والبد   تقتصر على وأالقترح تعدد أساليب وأدوات التقويم يولذلك 
 :يليفيما  ةمتمثلت ر عدد من االختبارابيكون هناك مجاالت الستخدام أك أن
وهي تقيس قدرة المتعلم على استدعاء وفهم (  short quizzes) القصيرة االمتحانات ( 7

 .المعارف 
من  القدرات المعرفية وخاصة  اوهي تقيس مستوى عالي(  essays) االمتحانات المقالية ( 4

 .ما يتعلق فيها بالتفكير الناقد واإلبداعي واتخاذ القرارات 
عرف بالحقائب اإللكترونية وهي تجميع منظم أو ما ي(  e-portfolios) ملفات اإلنجاز ( 2

ألعمال الطالب الهادفة وذات االرتباط المباشر بموضوعات المحتوى يتم تكوينها عن 
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يختلف مكونات ملف كل طالب حسب  وفيها,طريق المتعلم وتحت إشراف وتوجيه المعلم 
ائط المتعددة ويعتمد في عرض هذه األعمال على الوس,فلسفته التربوية في تنظيم الملف 

ويتم ,من صوت ونص ومقاطع الفيديو وصور ثابتة ورسوم بيانية وعروض تقديمية 
ويمكن نشره على شبكة (  links) التنقل بين مكونات الملف باستخدام وصالت الكترونية 

 .االنترنت أو على اسطوانات مدمجة 
المتعلم على أداء ويهتم بقياس  قدرة (  performance evaluation) تقويم األداء ( 2

 .مهارة محددة أو انجاز مهمة تعليمية محددة 
م اإللكتروني بطريقة يويمكن إجراء المقابلة في بيئة التعل(  interviews) المقابالت ( 5

تزامنية باستخدام النصوص المكتوبة أو المسموعة أو المرئية من خالل مؤتمرات الفيديو 
. 

ة عن تقارير يحتفظ بها المتعلم باستمرار عن أدائه وهي عبار (  journal) اليوميات ( 1
لعمل ما من األعمال ويندرج ذلك تحت التقويم البنائي أو التكويني أثناء العملية التعليمية 

. 
عدد مرات  و( paper reflctive) التأمالت الذاتية و (  paper work) أوراق العمل ( 1

 .( figures participation-learn )المشاركة 
 learner self-assessment) التقييم الذاتي و ( Assessment peer) تقييم الزمالء ( 0

 ). 
 .األوراق البحثية  واألنشطة التطبيقية للتعلم و لوحات المناقشة ( 2
االختبارات الفترية  -المقاالت  -المجالت  -مواقع الويب الشخصية ) القياس الذاتي ( 78

 .(التدريب العملي  -المشروعات  -يوترية االختبارات الكمب -والنهائية 
 .الحقائب اإللكترونية  ( 77
 .االختبارات النهائية( 74
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 : تحتاج بيئة التعليم اإللكتروني إلى ما يلي-خامسا
 إليها ولة وصول الطالباتتوفر الوسائل التكنولوجية وسه . 
 ستفادة منها بأكبر قدر ممكنمن قبل مختصين الستعمال التكنولوجيا بمهارة واال مساعدة الطالبات . 
 7التقييم المستمر لفاعلية التكنولوجيا المستخدمة و المنهاج المطروح ومواكبته للتطور المستمر. 
 بمتطلبات دمج التقنية من حيث الشبكة الداخلية وشبكة اإلنترنت  تجهيز المعامل. 
 طالبات وأعضاء هيئة التدريسد كاف من اخصائى التعليم االلكتروني لتقديم دعم سريع للتوفير عد. 

 :املراجع

 .اإللكترونيجامعة الملك خالد ,عمادة التعلم :م4877بجامعة الملك خالد اإللكترونيالتعلم  .7
الجامعات السعودية  فيعن بعد  االلكترونيمتطلبات دمج التعلم :م4880عبد اهلل , بدرالصالح .4

 .42لنفس, العدد رسالة التربية وعلم ا المجال, مجلةنظر خبراء  هةمن وج
دراسة حالة :التعليم االلكتروني وأثره على أعضاء هيئة التدريس :م4882باصقر, محمد احمد .2

 .لقسم علم المعلومات بجامعة أم القرى,مجلة دراسات المعلومات , جامعة أم القرى,العدد الرابع 
ة للمهارات درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس في األقسام التربوي:م4882بدح, احمد محمد .2

األساسية الستخدام تقنيات التعلم االلكترونية في جامعة البلقاء للعلوم التطبيقية , المؤتمر الدولي 
األول للتعلم االلكتروني والتعليم عن بعد, الرياض,وزارة التعليم العالي والمركز الوطني للتعلم 

 .االلكتروني والتعليم عن بعد
رؤية  :الرقميالعصر  في اإللكترونيجبات الدارس حقوق ووا(:م4882)جمال الدين,نجوى .5

الرياض ,جامعة الملك .والتعليم عن بعد اإللكترونيللتعلم  األول الدوليتحليلية ,المؤتمر 
 .سعود

المرحلة  فيتعليم اللغة االنجليزية  في االلكترونيمدى فاعلية التعليم :هـ7241الجرف,ريما سعد .1
 .41دية,رسالة التربية وعلم النفس ,العددالمملكة العربية السعو  فيالجامعية 

األردن , جامعة :واقع التعليم االلكتروني في الجامعات األردنية (: ت.د:)الحجايا, نايل محمد .1
 .الطفيلة
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 في االلكترونياستخدام تقنيات التعليم  ألثردراسة مقارنة :4881موفق عبد العزيز ,الحسناوي .0
 إنسانية,مجلة علوم  العلميتفكيرهم  طلبة وتنميةالتحصيل  في االلكتروني أساسياتتدريس 

 .25السنة الخامسة ,العدد
 .العولمة والتربية, الرياض, مطبعة سفير(: م7228)الدباسي, صالح بن مبارك .2
البيئة التعليمية في مدرسة المستقبل في ظل تطورات :هـ7241الزهراني, سعود بن حسين , .78

عمل, مقدمة إلى ورشة عمل شبه اإلقليمية حول حقوق التقنية واالتصاالت والمعلوماتية ,ورقة 
 .ربيع األول 72-78اإلنسان والمواطن في المناهج التعليمية في دول الخليج ,الكويت 

فاعلية استخدام المدونات االلكترونية في تحقيق النمو :م4874عبد الباسط,حسين محمد احمد .77
سات االجتماعية بكلية التربية,مجلة جامعة المهني وتنمية االتجاه نحو المدونات لدى طالب الدرا

العدد السادس,عدد خاص ببحوث المؤتمر العلمي لكلية ,العلوم التربوية ,السنة الثالثة :طيبة 
المدينة المنورة  –التعليم المستمر وتحديات مجتمع المعرفة جامعة طيبة "التربية جامعة طيبة 

 .م0/4/4874-1-ه  72-71/2/7222
التعلم القائم على االنترنت ماله وما عليه متاح على :م4880ن الباتع محمد, حسالعاطيعبد  .74

 .www.awua.usموقع جامعة العالم األمريكية
 .دار الفكر للطباعة والنشر ,عمان,اإللكتروني التعليم (:م4880)احمد حمديعبد العزيز , .72
تعليم االلكتروني دور التعليم عن بعد في األزمات والكوارث , مجلة ال: م4881:عثمان ,حسن .72

 .,جامعة المنصورة , العدد األول
الواقع والطموح,مركز البحث ..العراق  في االلكترونيالتعليم :(ت.د),نضال الخضير  العبادي .75

 .,جامعة الكوفة,العراق المعلوماتيوالتأهيل 
عليم درجة استخدام طلبة الجامعة العربية المفتوحة للت: "م4882العفتان, سعود جفران عبد اهلل .71

,جامعة عمان العربية "  االلكتروني من وجهه نظر أعضاء هيئة التدريس والطلبة في الجامعة
 .للدراسات العليا, كلية الدراسات التربوية العليا

مشروع المدرسة : االنترنت في التعليم:هـ7248الفنتوخ, عبد القادر والسلطان ,عبد العزيز  .71
 (.48),السنة 17العدد .االلكترونية , رسالة الخليج , الرياض,

دراسة تقويمية للتعلم اإللكتروني بالجامعات اليمنية في :  "4877المطرى, إبراهيم ناجي صالح , .70
 .أسيوط, رسالة ماجستير , كلية التربية , جامعة "ضوء بعض االتجاهات العالمية المعاصرة

لتعلم اإللكتروني في برنامج مقترح لدبلوم ا:4874و سندى, نادية احمد. المغربي ,فائزة محمد .72
العلوم التربوية :ضوء معايير الجودة الشاملة بالمملكة العربية السعودية مجلة جامعة طيبة 
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